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É vekkel ezelőtt identitáserő-
sítő céllal indította a három 
megye önkormányzata a Szé-

kelyföldre kiterjedő eseménysoroza-
tot, amely mára megizmosodott. Az 
esemény az önkormányzatok, kul-
turális intézmények és civil szerve-
zetek együttműködésének is kiváló 
példája, lebontva az adminisztratív 
határokat a térségek között. Maros 
megye négy települése kapcsolódik 
be a Székelyföld Napokba, a prog-
ramsorozat keretén belül összesen 
23 eseményre kerül sor.

A Maros megyei programok egyik 
kiemelt rendezvénye idén a szovátai 
Tökfesztivál, amelynek fő attrakci-
ója a sütőtök, a sütőtökből készült 

ízletes falatok és a tökből faragott 
utcai díszek. A fesztivál három napja 
alatt számos gasztronómiai és szó-
rakoztató program várja a látogató-
kat. „Örvendünk annak, hogy közös 
erővel idén is sikerült megszervezni 
a Székelyföld Napokat. Ez a rendez-
vény több szempontból is fontos 
számunkra, egyrészt azért, mert mi 
székelyek meg kell tudjuk mutatni 
az értékeinket, hagyományainkat a 
mellettünk élőknek, de nemcsak ne-
kik, hanem a nagyvilágnak is, más-
részt jó az, hogy ilyenkor mi is job-
ban odafi gyelünk arra, hogy milyen 
értékeink vannak, és hogy legyünk 
büszkék ezekre” – hangsúlyozta Fü-
löp László Zsolt, Szováta polgármes-
tere.

A Székelyföld Napok másik ki-
emelt rendezvénye az Erdélyi Ma-
gyar Hivatásos Néptáncegyüttesek 

találkozója, amelynek idén Maros-
vásárhely ad otthont október 19. és 
21. között. A rendezvény keretében 
Erdély mind az öt hivatásos tánc-
együttese saját előadással lép fel 
majd. De már hétvégén több ese-
mény zajlik Marosvásárhelyen is 
a Székelyföld Napok keretében: 
szombaton például Maros Kamara 
Fesztivál lesz a Maros Művészegyüt-
tes termében, valamint a Táncoló 
Székelyföld programpontot is ott 
szervezik, míg a 40 éves a Marosvá-

sárhelyi Táncház ünnep a Kultúr-
palota kistermében lesz, ugyancsak 
szombaton.

Az említett programok mellett 
vásárok, kiállítások, koncertek, 

történelmi témájú előadások, fi lm-
vetítések, természeti túrák és sok 
más program várja még az érdek-
lődőket Marosvásárhely mellett 
Szovátán, Dicsőszentmártonban 
és Erdőszentgyörgyön is. A Maros 
megyei programok szervezésében 
a Maros Megyei Tanács mellett 16 

partner szervezet, intézmények és 
civil szervezetek vesznek részt. Az 
esemény részletes programja meg-
található a www.szekelyfoldnapok.
ro honlapon.
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Tökfesztivál a Székelyföld Napokon
Maros megyében is tíznapos a programkavalkád

A szovátai Tökfesztivál fő 
attrakciója a tökből faragott 
utcai díszek
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• Négy településen huszonhárom programpont-
tal kapcsolódik be idén Maros megye a Székely-
föld Napokba. Örökségünk: a múlt és a jövő 
találkozása mottóval szervezik meg a kilencedik 
rendezvénysorozatot október 12. és 21. között 
Hargita, Maros és Kovászna megyei önkormány-
zatai kulturális intézményeikkel közösen.

Előadás 
az úrihímzésről
Ma 17 órától a marosvásárhelyi 
Bolyai téri unitárius egyházköz-
ség Dersi János termében Kisné 
Portik Irén gyergyószentmiklósi 
néprajzkutató az úrihímzésről, 
a régi magyar hímzésekről tart 
előadást. 

Könyvbemutató 
a Bernády Házban
Az Erdélyi Múzeum Egyesület 
szervezésében György V. Imola: 
Bernády György és kultusza 
Marosvásárhelyen (Emberek és 
kontextusok 15.) című köny-
vét mutatja be Keszeg Vilmos 
csütörtökön 18 órakor a Bernády 
Házban.

Régiségvásárt 
tartanak
Szombaton 7 és 14 óra között 
a Maros Megyei Bélyeggyűjtők 
Egyesületének szervezésében 
régiségvásárra kerül sor a 
marosvásárhelyi Mihai Emi-
nescu Kulturális Központban. A 
régiséggyűjtők bélyegek, pénz-
érmék, jelvények, kitüntetések, 
térképek és különféle régiségek 
közül válogathatnak.

Anya vagyok, 
jó nekem?!
A gyermeknevelési törvény hiá-
nyosságait, problémás cikkelyeit 
egészíti ki az a törvénymódosító 
javaslat, amelyen Csép Éva 
Andrea parlamenti képviselő 
dolgozik. A javaslat előkészítése 
során találkozókat szerveznek, 
ahol az édesanyák, kismamák 
elmondhatják észrevételeiket 
a gyermeknevelési szabad-
ság szabályairól, különböző 
juttatásokról, beszámolhatnak a 
bölcsődével, óvodával, iskolával 
kapcsolatos tapasztalatokról. A 
marosvásárhelyi Anya vagyok, jó 
nekem?! című találkozó október 
12-én, pénteken lesz 18 órától a 
Gecse utcai Református Egyház-
község Vendégházában a volt 
Gecse Dániel, most Ștefan cel 
Mare utca 26. szám alatt.

PR Party – 
Rock Night
Október 16-án, kedd este 8 
órától PR Partyra hív a Jazz& 
Blues Klubba a Tribute Bands. A 
begarangozó felhívja a bulizók 
figyelmét, hogy újra Marosvásár-
helyre látogat a brazíliai Red Hot 
Chili Peppers együttes, amely 
fergeteges partit ígér.

• RÖVIDEN 

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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„ Maros megye négy tele-
pülése kapcsolódik be 
a Székelyföld Napokba, 
a programsorozat ke-
retén belül összesen 23 
eseményre kerül sor.




